Agenda september:
04-09: groep 8 kamp
05-09: groep 8 kamp
06-09: groep 8 kamp
06-09: gr. 1 t/m4 middag vrij
09-09: inloopochtend
09-09: MR-vergadering
10-09: leerlingenraad
20-09: gr. 1 t/m4 middag vrij
25-09: nieuwsbrief oktober
27-09: viering
30-09: schoolfotograaf
Bijlagen:
 Brief en
machtigingsformulier
ouderbijdrage
 Poster musical Peter
Pan
 Goede antwoorden quiz
infomarkt
 Je kind wil een mobiele
telefoon

Start schooljaar 2019-2020
Tijdens de laatste vakantieweek heeft iedereen zijn best gedaan om de
groepen weer goed, mooi en effectief voor de kinderen in te richten.
Maandagochtend 19 augustus zijn we met elkaar gestart om er een
goed schooljaar van te maken. We hebben er zin in!
Ook gymdocent Twan heeft een mooie start gemaakt afgelopen week.
Meneer Bas start deze week in alle groepen met de wetenschap-,
techniek- en creativiteitslessen.
Wij hopen allemaal op een bijzonder goed schooljaar en een prettige
samenwerking met alle ouders en collega's van ons Kindcentrum.
Wanneer er vragen zijn bent u welkom bij de leerkrachten en de directie,
soms is het dan nodig om een afspraak met elkaar te maken om even in
gesprek te gaan. Wij gaan ervan uit dat we elkaar weer kunnen vinden
wanneer dit nodig is en met elkaar in oplossingen kunnen denken.
Team Kindcentrum 't Hofke.
Tablet /chromebook gebruik
In de groepen 4 t/m 8 worden er tablets en chromebooks gebruikt.
Uiteraard zorgt de school voor goed werkende tablets en chromebooks
met een beschermhoes erom heen.
De leerkrachten leren aan de kinderen hoe ze met het dure materiaal
moeten omgaan en ermee kunnen werken.
Helaas zijn er ook weleens ongelukjes met een tablet, soms zijn er
breuken in het glas, zijn er knopjes vanaf gegaan en kwijt geraakt of zijn
de hoesjes bekrast of kapot.
We vragen u om ook met uw kind in gesprek te gaan over het zuinig zijn
met materialen die ze van school in bruikleen krijgen.
Afgelopen schooljaar hadden we helaas 8 tablets met een scheur in het
glas. Wanneer er schade ontstaat aan een tablet/chromebook dat uw
kind gebruikt, krijgt de school hiervoor een factuur van €150,- per tablet.
Wanneer er dit schooljaar iets met een tablet aan de hand is waar
kosten voor berekend gaan worden door Snappet, zullen wij altijd even
contact met u opnemen om dit samen op te lossen via uw eigen WA verzekering.
Opslagruimte gezocht
Wij zoeken opslagruimte voor ongeveer 10 kuub aan meubilair.
Het zal ongeveer een jaar zijn dat we deze ruimte nodig hebben.
Kunt u iets voor ons betekenen, wilt u dan contact opnemen met
Susanne of Maretta. Alvast bedankt.
Broertje/zusje
Het is voor de school erg fijn om op tijd te weten hoeveel nieuwe
leerlingen we in een bepaald schooljaar mogen verwachten. Heeft uw
kind nog een broertje of zusje dat nog niet op school is aangemeld, dan
vragen we u dit z.s.m. te doen. Als uw kindje nog géén 3 jaar is, kunt u
een voor-aanmeldformulier invullen. U kunt dit ophalen bij de
administratie, maar ook bij Korein kunt u dit formulier krijgen. Is uw
zoontje of dochtertje 3 jaar of ouder, dan willen we u vragen een
afspraak te maken met de directeur of adjunct-directeur zodat er direct
een aanmeldformulier kan worden ingevuld.

Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens
In het kader van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft u eerder een toestemmingsverklaring voor
het gebruik van de persoonsgegevens van uw kind(eren) ingevuld. Aan
het begin van elk schooljaar kunt u de door u ingevulde
toestemmingsverklaring(en) herzien. U dient hiervoor dan een nieuw
formulier in te vullen én te ondertekenen. De formulieren liggen klaar bij
de administratie. Indien u niets wilt wijzigen hoeft u geen nieuwe
verklaring in te vullen.
Wijzigingen in persoonsgegevens / thuissituatie
Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het doorgeven van
wijzigingen in de thuissituatie of in telefoonnummers, (mail)adressen e.d.
Het komt helaas regelmatig voor dat de gegevens van uw kind(eren) in
de leerlingenadministratie niet meer actueel zijn. Wilt u er a.u.b. voor
zorgen dat we op de hoogte zijn van de juiste gegevens en we u als
ouder(s) ook altijd kunnen bereiken? Het blijft de verantwoordelijkheid
van u als ouder dat de gegevens op school up to date zijn. Twijfelt u of
alles nog klopt? Loopt u dan even binnen bij de administratie dan
controleren we het direct.
Ophalen kinderen
In de zomervakantie is er bij de ingang van school een rood-groen
gestreepte lijn geverfd. Een vriendelijk verzoek aan alle ouders om
achter deze lijn te blijven staan als u uw kind(eren) op komt halen. Dit
voorkomt gedrang bij de ingang zodat de leerkracht zonder problemen
met de groep naar buiten kan. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Informatiemarkt
De informatiemarkt op dinsdagavond 27 augustus is heel goed en
gezellig verlopen. Er zijn veel ouders met kinderen op school geweest.
Alle groepen, het Hip L@b, en Levelwerk zijn goed bezocht.
Een aantal ouders van de OR en de MR waren goed zichtbaar in de hal
aanwezig en actief aan het werven voor hulp bij de commissies. Ook Wij
Eindhoven en de Bibliotheek waren vertegenwoordigd. Kinderen konden
bij juf Anne van dansschool Anjoy dansen in de speelzaal en buiten
stond een springkussen waar ondanks de warmte goed gebruik van
werd gemaakt.
Wij waren enthousiast en hopen dat u dat ook was. Mocht u toch nog
vragen aan iemand van ons hebben dan bent u altijd welkom.

De goede antwoorden van de 'welke docent zegt wat?-quiz' zijn te
vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief!
MultiMedia-avond 17 september
Op 17 september a.s. vindt er een MultiMedia-avond plaats op school.
Deze is voor ouders van kinderen uit groep 6 tot en met 8. Heeft u
vragen omtrent Social Media, telefoongebruik, schermtijd, etc., dan kunt
u dan uw vragen stellen. Er komt een deskundige op school om
daarover te praten en vragen te beantwoorden.
De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. In de bijlage alvast
een artikel omtrent kinderen en een mobiele telefoon.

Leesbingo
Wauw, wat hebben we al veel inzendingen voor de leesbingo-wedstrijd
binnen! Aanstaande vrijdag is de laatste dag dat de volle bingokaarten
ingeleverd kunnen worden. Maandag worden de prijzen bekend
gemaakt, spannend!!
Boeken inleveren
Voor de vakantie zijn er een hoop boeken geleend. Waarschijnlijk zijn
veel van die boeken al uit. Denkt iedereen aan het terugbrengen van de
boeken, dan hebben we zoveel mogelijk leuke boeken in onze
bibliotheek staan!
Musicalacteurs gezocht j/m
Op 8 september 2019 start Stichting Koorstelling met het maken van
een nieuwe musicalproductie: PETER PAN. Er zijn rollen voor jongens
en meiden (8 tot 18 jaar) en voor volwassenen. De musicallessen
worden gegeven door Jenneke Wouters en Siep Glastra van Loon (van
Musicallaround). Dus heb je een passie voor zingen, dansen en acteren
en wil je schitteren in een echte musicalproductie, dan is dit je kans!
Kom op 8 september om 9:30 u naar Basisschool De Boog,
Koudenhovenseweg 202. Meer info: www.koorstelling.nl
Nieuws van de OR
De vakantie zit er weer op, de OR heeft er weer veel zin in. Er staan
weer allemaal leuke activiteiten op de kalender dit jaar waarbij wij uw
hulp altijd kunnen gebruiken.
Begin oktober wordt de ouderbijdrage weer geïnd. In de bijlage treft u de
brief en bijbehorende machtigingsformulier aan. Wilt u vanaf dit
schooljaar de ouderbijdrage automatisch laten incasseren, dan is dat
mogelijk. Ik verzoek u om het machtigingsformulier in te vullen en af te
geven aan de leerkracht van uw kind. U kunt het formulier ook mailen,
het mail adres is ouderraad-deboog@skpo.nl. Wilt u ervoor zorgen dat
het formulier uiterlijk 26 september bij de leerkracht is ingeleverd of per
mail is verstuurd?
Nicole, Elvira, Dorian, Karima en Patricia
Even voorstellen … nieuwe medewerkster bij Korein
Hallo allemaal!
Ik ben Lindsay Meeuws en ik ben 25 jaar oud.
Ik woon samen met mijn vriend in Lieshout.
De afgelopen 6 jaar ben ik werkzaam geweest bij kindercentrum De
kinderkamer. Vanaf 9 september zal ik me gaan aansluiten bij het leuke
team van Korein 't Hofke.
Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken. Het werken met
kinderen is mijn passie! Ik ben erg creatief waardoor ik leuke activiteiten
kan aanbieden aan de kinderen. Verder vind ik het
belangrijk om de kinderen te stimuleren in al hun ontwikkelingen die ze
natuurlijk op eigen tempo gaan doormaken.
Ik heb er heel veel zin in! Tot snel.

